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Prefeitura de Taubaté
entrega 27 novos

veículos do transporte
escolar

Prefeitura de Tremembé
inicia plantio de 80

espécies de árvores
nativas na cidade

Redenção inicia
preparativos para

Campeonato Brasileiro 
de Canoagem

Maratona

Para garantir boa qua-
lidade no ensino, meta 
da administração munici-
pal, a Secretaria de Educa-
ção (SEED) busca ofertar 
um serviço de transporte 
escolar seguro e de qua-
lidade e para que este 
objetivo seja cumprido, 
a Prefeitura entregou na 
quarta-feira (22), vinte e 
sete novos veículos Mas-
ter, tipo micro-ônibus, com 
capacidade para 20 passa-
geiros, todos adaptados 
ao transporte de alunos.
Estes veículos substitui-
rão os que são utilizados 
atualmente e irão garantir 
o transporte escolar diário 
dos alunos domiciliados 
na área rural do municí-

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística através 
da Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente reali-
zou nesta semana o plantio 
de 80 espécies de árvores 
nativas na cidade. A ação 
ocorreu em dois locais: 
área verde localizada na 
Rua Poços de Caldas (Pró-
ximo ao destacamento da 
Policia Militar) no Parque 
das fontes, onde 30 mudas 
foram plantadas e na Área 
de Preservação Permanen-
te localizada as margens do 
Ribeirão das Pedras onde 
foram plantadas 50 árvores.
Além dos plantios realiza-

E foi dado o ponta pé 
inicial nos preparativos 
para que a nossa querida 
Redenção da Serra seja 
o palco do Campeona-
to Brasileiro de Canoa-
gem Maratona, em maio. 
Muita coisa ainda irá rolar 
durante este ano, porém, 
este será um dos princi-
pais eventos esportivos 
do município. Durante 
dois dias atletas de todos 
os estados estarão reman-
do nas águas redencenses. 
“Este é um evento que irá 
viabilizar a imagem da ci-
dade para outros municí-
pios, estados e até mesmo 

pio e que não contam com 
transporte coletivo em sua 
região. A oferta do trans-
porte aos alunos que mo-
ram distante das escolas 
é uma obrigação legal 
do município. Entre-
tanto, a oferta de veícu-
los novos e em perfeitas 
condições de uso é uma 
preocupação da atual Ad-
ministração em respeito 
pela comunidade rural, 
de tal modo que a renova-
ção dessa frota, após dois 
anos de uso, já foi incluí-
da no orçamento até 2017, 
garantindo assim a má-
xima qualidade e segu-
rança no transporte de 
a l u n o s .
A Prefeitura adquiriu ao 

dos pelos funcionários da 
Prefeitura, a Secretaria de 
Agricultura e Meio Am-
biente vem promovendo 
parcerias com munícipes 
que demonstram interes-
se em arborizar suas ruas 
e até mesmo propriedades 
rurais. Vários trabalhos em 
conjunto com a socieda-
de foram realizados como 
com o Senhor Anderson 
Castro Moreira, que plan-
tou 25 mudas nativas no 
bairro do Padre Eterno; a 
Senhora Daiana Celia Car-
doso de Andrade, que irá 
plantar 25 mudas nativas 
no bairro Nossa Senhora 

países, também, trará um 
giro para a economia lo-
cal, além de proporcionar 
uma atração para a popu-
lação e turistas que estarão 
presentes.” disse o pre-
feito. Segundo o chefe do 
Executivo muita coisa boa 
será realizada neste ano, 
tanto na área de esporte, 
cultura, educação, turismo, 
saúde, social entre outras. 
Pela manhã o prefeito, o 
secretário de esporte Nel-
son Dahdal e a Supervisora 
de Maratona (Confedera-
ção Brasileira de Canoa-
gem) Bruna Muassab, se 
reuniram na secretaria de 

todo 32 novos veículos, dos 
quais cinco unidades fo-
ram já entregues pelo Pre-
feito e já estão em uso pela 
Secretaria de Educação.
Os bairros atendidos 
pela nova frota serão: 
Sete Voltas, Itaim, Bara-
céia, Cataguá, Marlene 
Miranda, Registro, Santa 
Luzia Rural, Pedra Negra, 
Paiol, Caieiras, Vila Velha, 
Bela Vista, Vila Caeta-
no, Chácara Dallas, Chá-
caras Ingrid e Barreiro.
S e r v i ç o
Entrega dos novos veículos
Local: Secretaria de Obras 
– Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 1525
Data: 22/01
Hora: 15h

da Glória; o Senhor Wil-
son Tineo Lima que plan-
tou 10 mudas nativas no 
bairro do Kanegae; o Se-
nhor Ian Palanowski que 
plantou 30 mudas nativas 
no Assentamento Con-
quista; o Senhor Edson do 
Carmo que plantou 50 mu-
das nativas no Loteamen-
to Chácara Recanto São 
Luiz; entre ou-
tros munícipes.
Desde já a Prefeitura 
agradece o apoio de to-
dos os munícipes que 
tem procurado e aju-
dado a arborizar o mu-
nicípio de Tremembé.

esporte para tratar das pri-
meiras necessidades para 
a realização do campeo-
nato, e logo em seguida 
foram até a represa da ci-
dade para avaliar o local.
A supervisora elogiou 
nossa represa ressal-
tou a beleza da cidade e 
parabenizou a recepti-
vidade dos moradores. 
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou pelo te-
lefone (12) 3676-1282. 
Curta nossa página no fa-
cebook www.facebook.
com/municipioredencao .

Novo site do Museu
Felícia Leirner e Auditório

Claudio Santoro de Campos do 
Jordão traz conteúdo exclusivo

Já está no ar o novo site 
do Museu Felícia Leir-
ner e Auditório Claudio 
Santoro, instituições da 
Secretaria de Estado da 
Cultura, administradas em 
parceria com a Associa-
ção Cultural de Apoio ao 
Museu Casa de Portinari 
(ACAM Portinari). Com 
visual moderno, recursos 
interativos e informações 
sobre os espaços culturais, 
a página traz conteúdos 
exclusivos.  Agora, os in-
ternautas podem conhecer 
os equipamentos sem sair 
de casa.No site (www.mu-
seufelicialeirner.org.br), as 
instituições são apresenta-

das por meio de imagens 
interativas em 360 graus, 
conhecidas como imagens 
de imersão ou VR (Vir-
tual Reality, em inglês). 
Essa tecnologia permite a 
visualização completa de 
ambientes internos e exter-
nos, em qualquer direção, 
a partir de um ponto fixo 
de observação. As foto-
grafias do acervo com re-
cursos de superzoom não 
deixam que detalhes das 
obras e da natureza proe-
minente no local passem 
despercebidos e um canal 
de vídeo disponibiliza re-
portagens e documentá-
rios a respeito o museu 

para o público mundial.
Complementando os recur-
sos tecnológicos, notícias 
da programação e a agenda 
cultural estimulam o visi-
tante a conhecer de perto o 
que o museu tem a ofere-
cer. Para jornalistas, a sala 
de imprensa auxilia a busca 
por informações por meio 
de releases institucionais 
e banco de imagens. Além 
disso, na página o internau-
ta encontrará ícones que 
darão acesso aos conteú-
dos disponibilizados nas 
fanpages do Museu e Audi-
tório nas redes sociais Fa-
cebook, Twitter, You Tube, 
Foursquare e Tripadvisor.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar são eliminados da 
tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu consumo deve ser moderado, já que o 
fato de terem menos calorias não justifica o excesso e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.
***
Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor

Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).
***
A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!
***
Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...
***
Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na Igreja 
de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha venho aqui há uma semana e ficou grávida só com 
uma Ave Maria. É verdade, padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi transfe-
rido!

Mensagens

Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Pensamentos

Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições prendidas na dor.
Uma única forca move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a forca tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
A audácia cresce com o medo nos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.

Alckmin aprova projeto 
que proibe testes

em animais

Mudança no comportamento 
dos brasileiros aumenta a

necessidade de
eletrodomésticos

compactos e funcionais

O governador Geraldo 
Alckmin aprovou o Proje-
to de Lei nº 777/2013, que 
proíbe o uso de animais 
em testes de produtos de 
higiene pessoal, cosméti-
cos, perfumes e derivados.
Em reunião no Palá-
cio dos Bandeirantes, o 
governador conversou 
com representantes da 
classe dos veterinários,
 biólogos e ati-
vistas, e também 
falou com representantes 
do setor de cosméticos 
para explicar so-

bre o projeto e deci-
diu por sancionar a lei.
“Nós nos debruçamos 
sobre o tema, estudamos 
profundamente, inclusive 
a legislação internacio-
nal, ouvimos a entidade 
defensora dos animais, 
ouvimos a indústria, 
cientistas e pesquisadores 
da FAPESP, veterinários, 
médicos, biólogos, enfim 
ouvimos todo o setor e
 decidimos pela pro-
mulgação da lei”, 
afirmou Alckmin.
A multa para quem 

descumprir a lei será 
de R$ 1 milhão por 
animal para a instituição e 
e s t a b e l e c i m e n -
to de pesquisa. 
Em caso de reincidên-
cia, o valor da multa do-
bra e o estabelecimento 
terá a suspensão temporária 
do alvará de funcionamen-
to e em casos de reincidên-
cia, a suspensão definitiva.
Para os profissionais 
que descumprirem a lei, a 
multa é de R$ 40 mil. O 
valor da multa também do-
bra em caso de reincidência.

Os apartamentos estão 
diminuindo de tama-
nho e a população tem 
convivido bem com essa 
mudança. Um exem-
plo disso são os dados 
do Secovi-SP (Sindica-
to da Habitação de São 
Paulo). No primeiro 
semestre de 2013, por 
exemplo, 63% das acomo-
dações vendidas tinham até 
65 metros quadrados. Em 
2007, os lançamentos deste 
tipo não chegavam a 55%.
 Mas, não são só os apar-
tamentos que estão 
encolhendo. Aos pou-
cos, as áreas de serviço 

vão dando lugar a áre-
as sociais maiores e essa 
redução torna inevitável 
a existência de eletrodo-
mésticos mais compactos.
 “A tendência são apa-
relhos menores na par-
te exterior, mas com 
dimensões inter-
nas mais amplas. 
A funcionalidade também 
é um fator importante”, 
disse Kati Dias, gerente 
geral de Linha Branca da 
LG Electronics do Bra-
sil. Isso porque existem, 
hoje, algumas palavras-
chave que definem o dia a 
dia das pessoas e facilidade 

e economia estão entre elas.
 Outro fator que impacta 
nesse contexto é a queda 
no número de emprega-
das domésticas mensa-
listas no Brasil., devido à 
PEC das Domésticas, ele-
vando o custo deste tipo 
de serviço em mais de 
12%. Essa realidade está 
levando as famílias a reali-
zarem as atividades do lar. 
Por conta disso, a tendên-
cia é que os eletrodomés-
ticos sejam cada vez mais 
tecnológicos e integrados, 
para otimizar a realiza-
ção das tarefas, indepen-
dente de quem as faça.

Estoque da Fundação
Pró-Sangue atinge

estado crítico
O estoque da Fundação 
Pró-Sangue, que atende 
mais de 100 instituições 
públicas da região metro-
politana da capital paulis-
ta, está em estado crítico. 
Segundo a Pró-Sangue, as 
doações caíram 30% em 

janeiro, que costuma ser 
um período difícil para os 
hemocentros, porque as 
férias escolares, os feria-
dos e as chuvas de verão 
acabam afastando as pes-
soas dos postos de cole-
ta. Por isso, a Pró-Sangue 

está convocando doadores 
de todos os tipos sanguí-
neos para ajudar a repor os 
estoques. A instituição está 
entrando em contato 
com doadores por te-
lefone, e-mail e men-
sagens de celular.
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Escolas estaduais no 
Vale do Paraíba ainda 

recebem inscrições nos 
últimos dias antes da 

volta às aulas

Alckmin regulamenta 
gratuidade para idosos 
nos ônibus rodoviários 

Estudantes que não fre-
quentaram a rede pública 
em 2013 podem fazer o 
cadastro em uma das 5 mil 
unidades estaduais. Esco-
las integrais também estão 
com matrículas abertas
As aulas nas escolas esta-
duais começam dia 27 de 
janeiro e a Secretaria da 
Educação do Estado ain-
da está com as matrículas 
abertas para alunos inte-
ressados em frequentar 
a rede pública de ensino 
neste ano letivo de 2014.
Os interessados em cursar 
o Ensino Fundamental po-
dem fazer o cadastro em 
qualquer unidade pública, 
estadual ou municipal, por 
causa do sistema unificado 
de matrículas criado pela 
Secretaria. Já os ingres-
santes do Ensino Médio 
e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) devem pro-
curar uma das cinco mil es-
colas estaduais existentes 
em São Paulo, sendo 360 
delas no Vale do Paraíba.
As matrículas são volta-
das para quem ao longo 
de 2013 estudou na rede 
particular ou em outro Es-
tado do País. No caso dos 
alunos que já frequenta-
ram as unidades de ensino 
estaduais ou municipais a 
continuidade dos estudos 

O governador Geraldo 
Alckmin regulamentou 
nesta quarta-feira, 22, a 
Lei 15.179/2013, que es-
tabelece a gratuidade para 
idosos no transporte inter-
municipal rodoviário nas 
linhas do Estado de São 
Paulo. O decreto traz as 
regras para o cumprimen-
to da legislação, sancio-
nada em outubro do ano 
passado. Com o benefício, 
os maiores de 60 anos te-
rão à disposição dois as-
sentos em cada um dos 
2.670 ônibus rodoviários 
que operam 631 linhas in-
termunicipais. De acordo 
com dados da Fundação 
Seade, o Estado tem cerca 
de 5,3 milhões de pessoas 
na faixa etária que será be-
neficiada pela legislação.
“Nós temos 645 municí-
pios no Estado. As pes-
soas vão poder conhecer 
cidades do litoral, estân-
cias climáticas, religiosas, 
culturais, enfim, conhecer 

é feita automaticamente, 
incluindo crianças com 
idade mínima de 6 anos 
completos que cursa-
ram a pré-escola pública.
Para fazer a inscrição, 
basta comparecer a uma 
escola e fornecer o nome 
completo do candidato, 
data de nascimento, en-
dereço residencial e tele-
fone para contato. É reco-
mendável levar a certidão 
de nascimento e com-
provante de residência.
“Nossas escolas estadu-
ais estão recebendo os 
cadastros dos alunos e é 
importante que os novos 
estudantes comecem a 
frequentar as aulas des-
de o início do ano letivo. 
Em 2013, registramos o 
ingresso de mais de um 
milhão de alunos na rede 
pública, somando aqueles 
que vieram da rede parti-
cular e os que voltaram a 
estudar”, afirma o secre-
tário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
Ensino integral
A Secretaria também está 
com inscrições abertas 
para receber novos alunos 
nas 181 escolas estaduais 
que este ano oferecem o 
novo modelo de tempo 
integral. No Vale do Para-
íba, são 24 unidades com 

melhor todo o Estado de 
São Paulo. Além disso, 
vão poder melhorar sua 
qualidade de vida, sua 
saúde, visitar um amigo. É 
uma medida de alcance so-
cial,” ressaltou Alckmin.
O benefício é uma ação 
da ARTESP (Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo) e integra o Pro-
grama São Paulo Amigo 
do Idoso do Governo do 
Estado de São Paulo, lan-
çado em 2012. O trabalho 
envolve ações de várias 
secretarias voltadas à pro-
teção, à educação, à saúde 
e à participação da popu-
lação acima de 60 anos de 
idade no território paulista.
R e s e r v a
De acordo com a lei, as 
empresas de ônibus de-
vem reservar dois assentos 
por viagem para os ido-
sos com 60 anos ou mais. 
Essas poltronas deverão 
estar em locais de fácil 
acesso para o embarque e 

a modalidade. As matrícu-
las vão até o dia 31 de ja-
neiro. Nestas unidades, as 
reuniões de professores e 
conselhos de classe foram 
antecipados para a última 
semana de janeiro e as au-
las começam em 3 de feve-
reiro. Nas escolas regula-
res, o retorno está marcado 
para o dia 27 de janeiro.
O número de unidades com 
o novo modelo de tempo 
integral em todo Estado 
quase triplicou em relação 
ao ano passado, quando 
eram 69 no total (elevação 
de 2,6 vezes). Nas insti-
tuições, a jornada escolar 
é entre oito e nove horas 
em média, com a oferta de 
disciplinas eletivas, estru-
tura com laboratórios, pro-
fessores com dedicação 
exclusiva e gratificação 
de 75% sobre o salário.
Levantamento feito pela 
Secretaria mostra que o 
rendimento dos alunos 
matriculados na modalida-
de aumentou até 81% em 
leitura e 71,1% em mate-
mática. Para fazer o ca-
dastro, o procedimento é 
o mesmo das escolas esta-
duais: basta que os pais ou 
responsáveis pelos estu-
dantes compareçam a uma 
das unidades e informem 
os dados do ingressante.

desembarque e, segundo 
o estabelecido pelo decre-
to, precisam estar devida-
mente identificadas. Para 
usufruir da gratuidade, o 
idoso deverá fazer a re-
serva junto às empresas 
com até 24 horas de 
antecedência do horá-
rio de partida, nos ca-
nais de atendimento 
para venda de passagem 
disponibilizados pela
 viação. O decreto estabe-
lece que a reserva pode ser 
feita com no máximo cin-
co dias de antecedência. 
No momento da reserva 
o idoso deve fornecer o 
número do CPF e do RG.
“A única exigência é que 
a pessoa peça a reserva 
24 horas antes e que ela 
chegue meia hora antes 
do embarque. Não pre-
cisa ter carteirinha, não 
precisa ter nada, só mostrar 
a identidade para provar 
que tem mais de 60 anos,” 
explica o governador.
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Ubatuba Fest começa 
neste fim de semana
na Praça de Eventos

Equipe de combate a
dengue de Tremembé

testa novo equipamento 
contra o mosquito

Inscrições para bolsas
universitárias de Pinda

serão neste sábado
e domingo

Ubatuba Fest co-
meça neste fim de 
semana na Praça de Eventos
Shows do Ubatu-
ba Fest começam nes-
te fim de semana com 
apresentação de Luana
 Camarah e vão até o carnaval
Os shows de Verão na Pra-
ça de Eventos começam 
neste sábado, 25 de janeiro, 
com apresentação da reve-
lação no programa The Voi-
ce Brasil, Luana Camarah.
A partir do dia 26, também 
no espaço coberto na Pra-
ça de Eventos, começa o 
UbaSummer – Festival de 
Música de Ubatu-
ba, com 12 bandas 
de Ubatuba e região.
O sambista Sombri-
nha, parceiro de grandes
 artistas como Arlindo 

A Prefeitura Munici-
pal através da Equipe de 
Combate a Dengue de Tre-
membé está testando um 
novo equipamento para 
combater o Aedes Aegyp-
ti (mosquito da dengue), 
e outras pragas. Um “car-
rinho” ainda sem nome, 
já que o mesmo está em 
testes faz a pulverização 
em locais de difícil acesso, 
como becos, terrenos bal-
dios e ruas estreitas. Um 
equipamento inovador, 
feito em fibra de vidro, 
com funcionamento atra-
vés de bateria 12V, bomba 

Neste sábado, dia 25, 
acontece a palestra “Iden-
tidade Caipira: o habitante 
do Vale em questão”, no 
Museu da Imigração Ita-
liana, no Distrito de Quiri-
rim em Taubaté. O evento 
tem início às 16h, é gra-
tuito e aberto ao público.
A palestra vai abordar as-
suntos sobre a formação 
da cultura caipira no Vale 
do Paraíba e o nível em 

Os interessados em con-
correr a uma das bolsas de 
estudos universitários de-
verão fazer as inscrições 
nos dias 25 e 26 de janei-
ro. Os alunos precisam 
ir ao ginásio de esportes 
Juca Moreira, localizado 
na Rua Dr. Gustavo de 
Godoy, centro, das 9 às 17 
horas. Ao todo serão dis-
ponibilizadas 100 bolsas.
Somente poderão concor-
rer às vagas os estudantes 

Cruz e Zeca Pagodinho, 
e ex-integrante do Grupo 
Fundo de Quintal, faz a 
festa na Praça de Even-
tos no dia 1 de fevereiro.
Na semana seguinte, 
no dia 8 de fevereiro, 
Ubatuba recebe o Ma-
estro João Carlos Mar-
tins, um dos mais im-
portantes pianistas do 
mundo e regente da 
Orquestra Filar-
mônica Bachiana.
Nos próximos dias, a 
prefeitura divulga a 
programação comple-
ta até o carnaval, com 
atrações inéditas na cidade.
Todos os shows serão
 animados por DJ’s e o 
espaço na Praça de Even-
tos abre a partir das 20 
horas. A entrada é franca.

de sucção e bico de pulve-
rização com regulagem. O 
equipamento possuí duas 
repartições internas sen-
do uma para armazenar 
o produto a ser utilizado 
e uma repartição externa 
para armazenagem de EPI 
(Equipamento de Prote-
ção Individual). Outro di-
ferencial é que o carrinho 
tem uma capacidade de 
armazenamento de 100L 
enquanto as “mochilas” 
armazenam somente 10L.
Esta semana o equipamen-
to estará sendo testado 
nas ruas do bairro jardim 

que se encontra essa cul-
tura hoje. Também dará 
ênfase para outras ques-
tões como a imigração 
italiana na região, que 
se mesclou à cultura 
c a i p i r a .
A aula será ministrada por 
Luzimar Goulart Gou-
vêa, formado pela Uni-
tau, Mestre em Teoria e 
História Literária pela 
Unicamp e pesquisador 

que moram em Pinda-
monhangaba há pelo me-
nos 48 meses, tenha sido 
aprovado no vestibular, 
no caso de ingressantes, 
ou estejam cursando o en-
sino superior, não possu-
am ensino superior com-
pleto e sejam de famílias 
onde a renda por pessoa 
seja de até R$ 624,10.
O estudante deve levar 
ao ginásio Juca Moreira 
cópia do RG, documento 

Para mais informações, 
acesse o site da prefeitura e 
confira a agenda dos shows.
Programação da Semana
25/01 SÁBADO – 
LUANA CAMARAH
26/01 DOMINGO 
- NALUH e BIRA 
ROMERO E BANDA
27/01 SEGUNDA - 
VERDADE SOTUR-
NA e PSYCOS JAM
28/01 TERÇA - CON-
TROLADOR DE MÁ-
QUINAS e DTPK CREW
29/01 QUARTA - A TRO-
PA e JAN KEDUZH
30/01 QUINTA - 
TETRAFONIA e 
ESTAÇÃO DO CHORO
31/01 SEXTA - 
ELAYNE MOREIRA e 
JUVENTUDE DO 
SAMBA (Fonte: PMU)

Santana, onde será obser-
vada sua funcionalidade 
de rendimento e mobili-
dade, além da verificação 
de possíveis adaptações 
e melhorias no produto.
Segundo a equipe de 
Vigilância Sanitária, além 
de ser um equipamento de 
fácil manuseio, o que real-
mente chamou a atenção 
é que se trata de um equi-
pamento que não é movi-
do a combustão, ou seja, 
não causando a emis-
são de poluentes au-
xiliando a preserva-
ção do meio ambiente.

na área de cultura caipira.
S e r v i ç o
Palestra “identida-
de caipira: o habitan-
te do vale em questão”.
Coordenação: Prof. Ms. 
Luzimar Goulart Gouvêa
Data: 25/01 às 16h
Local: Museu da Imi-
gração Italiana – Av. 
Líbero Indiani, 550 – 
Quiririm/Taubaté -SP
Aberto ao público

que comprove residir no 
município há pelo menos 
48 meses, comprovan-
te da instituição de ensi-
no superior da aprovação 
no vestibular, declaração 
do interessado informan-
do que não possui ensi-
no superior completo, 
declaração de rendimento 
de todos da residência e 
preencher a fi-
cha de inscrição 
que será fornecida no local.

Museu da Imigração
Italiana em Taubaté

recebe palestra
gratuita sobre

Identidade Caipira 


